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 بسم اهلل الّرحمن الّرحيم

 

آله السّّّّّ ى عبي ناّينا دحّمد، وعبي الحمد هلل رّب العالمين، والصّّّّّ   و

 وأصحابه، ودن تاعهم بإحسان إلي يوى الّدين، أّدا بعد:

فهذه إجاز  حديثّية دن إجازات القرن العاشّّّّر لبه ر ، دن ع ّدة أ رّ  

ه اهلل بن الحنفّية رحماسّّبيأ أسّّر  عريقة دعروفة بالعبم يننهي نسّّاها إلي دحّمد 

افعي  ،عمر ، وهو عاد العزيز بنتعالي  - 850»ابن فهد الهاشّّّّمي المّاي الشّّّّّ

921 ّّّّ   880بعد »ابن العماد  الحباي الّشافعي  ،أجاز هبا إبراهيم بن حسن ،«هّ

قفت  ، وحديث المسبسأ باألّولّية وبسائر دا ي وز له وعنه رواينهالب «هّّّّ 954 -

المقاى  سبح عبيها قمت  بنسخها، والّنقديم لها والّنعبيق اليسيرفعبيها قاأ دّد ، 

 .والاضاعة

 وباال، وصّّبي اهلل  ،أن ينفع هبا اهلل تعالي أسّّ  
ّ
وأن ال ي عأ دا كنان ه عبي

 عبي ناّينا دحّمد وعبي آله وصحاه ودن تاعهم بإحسان إلي يوى الّدين.

 كناه: ضياء الّدين جعرير

 1438يف شهر شوا  
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 (1)ت جر  الرجيي

 ّدينن م ال فارس عاد العزيز بنأبو الخير وأبو عّز الّدين هو  :نسدهاسره و

مدعو ) أبي حفص بن أبي الخير دحّمد بن اعمر بن دحّمد بن دحّمد دحّمد ال

سعد ادحّمد  شم بن دحمد بنابن عاد اهلل بن دحّمد بن عاد اهلل بن فهد بن   بن ها

سم بن عاد اهلل بن جعفر بن عاد اهلل بن جعفر بن دحّمد  بن عاد اهللاأحمد  بن القا

افعي  ، هاذا وقفت  2)بن عبي بن أبي طالب، الهاشّّّّمي العبو ، المّاي، الشّّّّّ

 هّ . 885 - 812عبي نساه بخّط والده دحّمد المدعو عمر ابن فهد )

 

ان  فه ، نركتد  الح م هـ( نخّط بر   842-777ةم  ةمجروع نفيس أغلده رسائل الن  ناص  الّ ز  )

 .3862رقم:  الرّكي

خاو : )ولد يف الثبث األمير دن ليبة السّّّّات ةمول ه ونشــــ ته:  قا  السّّّّّ

 يم  ئة بماة يف غياة والده بالقاهر  وس  د سادس عشر  شوا  سنة ممسين و مان

                                                           

وء ال دع ألهأ القرن الّناسّّع:   1) ائر  ب عيان المئة العاشّّر : 224/4ترجمنه يف: الضّّّ ّّّ ، والاواكب الس

 .24/4، ودخنصر  يف األع ى لبزركبي:  144/10، شذرات الّذهب يف أماار دن ذهب: 239/1

 ويف الاواكب الّسائر  امن ف يف بعض طاقات النّسب  2)
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عاد  هيقو  له جاءك ذكر فسّّّمّ  ر لاون أبيه رأى يف دناده قائ   يّ ا أبا الخير  م غ  عبي  

ّم ذكر الّسخاو  : شيئا دن نش ته ودحفوظاته ودنها:العزيز أبا فارس     ، 

 القرآن الاريم. -

 األربعين النّووية. -

 اإلرشاد دخنصر الحاو  البن المقرئ. -

 نخاة الفار لبحافظ ابن ح ر. -

 ألفّية ابن دالك. -

 الوردية. -

 اآلجّرودّية. -

خاو :  )وعرضّّّّها بنمادها عبي أبيه وجده وغيرها دن المحفوظات، وقا  السّّّّّ

وكذا عرض عبي العاد  دا عدا النخاة واألميرين عبي جماعة دن أهأ ببده ودن 

 .القاددين إليها 

له عن عبماء دّاة ارتحأ إلي عّد  أقطار، بعددا أمذ المرتج   رحلته: م 

فرحأ إلي المدينة وسّّمع هبا، وارتحأ إلي دصّّر أكثر دن دّر  وسّّمع بعّد  ددن 

اى أكثر دن دّر  وسّّّمع هبا، وزار القدس والخبيأ هبا ،   ّم سّّّافر كذلك إلي الشّّّّ

وسّّّّمع بالقدس وغّز  وناببم وددشّّّّق وصّّّّالحينها وبعباك وحما  وحبب 

 .والّسخاو  وغيرهما ال وجر الم اورين بمّاة ك وغيرها، وأمذ عن
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خاو  : أنّ  شــيو:ه: م له اعنني به ذكر السّّّ فاسّّن از له مبقا  والد المرتج 

ا فقد رحأ هو بنفسه والنقي المشايخ، وأسمعه عبي الاثير دن ،   ّم كما ذكرنا آنف 

ّشاى وسمع دنهم، وكذلك بمن جاور بمّاة، فمن  بمن عاصر دن عبماء دصر وال

 :دشايخه

ّّّّّ . 852-773الحافظ أبو الفضّّأ أحمد بن عبي بن ح ر العسّّق   ) -1  هّ

خاو  ) وال أدر  إن أحضّّره والده لبسّّماي عبيه أى ال، فقد إجاز   كما ذكر السّّّ

 . توّفي الحافظ وعمر المرتجم له عادين

 هّ . 885-812ابن فهد الهاشمي )ن م الّدين والده: عمر بن دحّمد،  -2

 الّدين دحّمد بن دحّمد، جّده:  -3
ّ
 هّ . 871-787ابن فهد الهاشمي )تقي

 هّ . 889 - 821دحّمد بن عاد المنعم ال وجر  ) -4

 هّ . 885-809) برهان الّدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر الاقاعي -5

 .هّ  902-831) شمم الدين دحمد بن عاد الّرحمن الّسخاو  -6

 .هّ  859-775) أبو الفنح دحّمد بن أبي بار المراغي -7

 هّ . 926 - 823) شيخ اإلس ى زكريا بن دحمد األنصار  -8

 هّ  928-841) تقي الّدين اهلل، ابن قاضي ع بونأبو بار بن عاد  -9
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، ودنهم دن ورد ذكره يف اإلجاز  وغيرهم دن المشّّايخ رحمة اهلل عبيهم أجمعين

 به نحو ألف شيخ!. هدع م شيوم وقد ذكر المرتجمون له أنّ 

 دنها:  1)ذ كرت يف ترجمنه لبمرتجم له عّد  دؤّلفات ةمؤّلفاته:

 شيخ.دع م شيومه، فيه نحو ألف  -

 فهرست دروّياته. -

 جزء يف المسبسأ باألّولّية. -

 كناب فيه المسبس ت اّلني وقعت له. -

 .-يف د ّبد-رحبة  -

 كناب الّنرغيب واالجنهاد يف الااعث لذو  الهمم العبّية عبي ال هاد. -

 ترتيب طاقات الّذهاي. -

 ة.دئ تاريخ عبي الّسنين ابندأ فيه دن سنة ا ننين وساعين و مان -

 

 

 

                                                           

 .240/1الاواكب الّسائر :   1)
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سخ الكتب:  سماي ابتناء الرت جم له نن شنغا  المرتجم له بال ضافة إلي ا إ

د المقروء الواضّّّّحوالرحبّّة فقّّد  قّّا   اعنني : بنسّّّّخ الانّّب دع الخط ال يّّّ

خاو : )وكنب الطاا  بأ كنب بخطه جمبة دن الانب واألجزاء  ، فمّما السّّّّّ

 نسخه:

وء ال ّدع ألهأ القرن الّناسّّع لشّّيخه  - خاو  : وقرأه عبيه كما جاء يف الضّّّ السّّّ

سبمين باقائه نقبنه يف  ّضوء: )ودن مطه أدنع اهلل الم سخة المطاوعة دن ال آمر النّ

ة أحسّّن دئ دد  آمرها يوى اال نين رابع ربيع الثا  دن سّّنة تسّّع وتسّّعين و مان

يها يف مير بمنزلي دن دّاة المشّّّرفة. قاله وكناه المفنقر إلي البطف أب  واهلل تقضّّّّ

الخير وأبو فارس عاد العزيز بن عمر بن دحمد بن فهد الهاشمي الماي الشافعي 

لطف اهلل هبم آدين والحمد هلل رب العالمين وصّّبي اهلل وسّّبم عبي سّّيدنا وناينا 

 م بخط المؤلف -دحمد ماتم األناياء والمرسّّبين وعبي آله وصّّحاه أجمعين. 

خاو :  كاتاه المسّّّن -السّّّّ
ّ
غني بشّّّريف أوصّّّافه عن تارر الحمد هلل، قرأه عبي

النعريف به وب سّّّ فه زاده اهلل تعالي فضّّّ  وأفضّّّاال وأعاذه دن الماروه حاال 

ودآال ورحم أصّّوله وضّّم شّّمبه بفروعه وببغه فيهم د دوله وسّّمعه بقراء  دن 

سّّبف األع ى بذكره بحيث لم يامأ لغيره كان اهلل له وزان به يف األحوا  اآلتية 

يف أوائأ شّّّعاان سّّّنة تاريخه وأجزت لهما رواينه عني دع  والمسّّّنقابة واننهي
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سّّائر دروياو ودؤلفاو. قاله وكناه دؤلفه وصّّبي اهلل عبي سّّيدنا دحمد وسّّبم 

  1)تسبيما .

مدرسّّّّة ابن شّّّّويد بمصّّّّر، البن ح ر الهينمي  - جزء يف أحداث ال معة ب

  .2166، 4د اديع/ 109)الماناة األزهرية: 

م يف العمد ، البن ح ر الهينمي )الماناة األزهرية: تسّّّّمية دن عرف دمن أهب -

  .2166، 6د اديع/ 109

ت ريد دا كناه ابن ح ر عبي نسّّّخنه دن تنقيح الزركشّّّي )الماناة األزهرية:  -

  .2166، 7د اديع/ 109

تاريخ،  8996الماناة األزهرية: اإلع ن بالّنوبيخ لمن ذّى الن ريخ لبّسخاو  ) -

 . األتراك 83609

اة  - ّن نيم بمعالي ابن إدريم البن ح ر )د موي بمان إتماى نسّّّّخة توالي ال

 . .3862الحرى المّاي رقم: 

 

 

 

                                                           

 .168/12الّضوء ال دع:   1)
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 نراذج ةم  ةمنسو:ات العّلةم  بد  العيزي ن  بر  ان  فه :

 

 

 

 

 

 

 األت اك 83609تارزخ(  8996الركتد  األزه ز : )اإلبلن نالّتونيخ، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .3862ركتد  الح م الرّكي رقم: نةمجروع توالي الّت نيس، 
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 ، وتلحظون :ط الّسخاوي يف الحاشي  اليرنى.5236الّضوء اللةمع للّسخاوي، ةمكتد  شست  نيتي: 

 نعض ةما قيل بنه:

ّسخاو   - شيخه ال : )وتولع بالنخريج والاشف والناريخ، وأذنت له يف قا  

تدريم الفقه والنحو  له ال وجر  يف  الندريم واإلفاد  والّنحديث، وكذا أذن 

 وليس نع  أنيه ندلد الحجازواإلفاد ، والمحيو  ضّّمن جماعة يف إقراء األلفية، 

 يلةم  ُز انيه يف الح زث ةمع الرشــــار   يف الفضــــائل وجودة الخط والفهم وجر

الهيئــ  وبلى الهرــ  والحيــاء والر وءة والتخلص نــاألوصـــــات الجريلــ  والت نع 

  .ناليسي  وإظهار التجرل وب م الّتشّكي وهو حسن  ةم  حسنات نل ه

لّدين الغّز   - نالحجاز ةمع : )قا  ن م ا يه  ون ع يف بلم الح زث، وتريي ف

  . الرشار   يف الفضائل، وبلو الهر  والتخلص ناأل:لق الجريل

، وقد عند الّزركبي 921ذكر ابن العماد : أّن المرتجم له توّفي سّّنة  وفاته:

 .920أّنه توّفي سنة 
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 (1)ت جر  الرجاز

ده: عاد الرحمن بن دحمد، برهان الدين ابن   2)إبراهيم بن  اســـره ونســـ

 .زين الدين الحباي الشافعي، الشهير بابن العماد  الشيخ

ذ دئة بحبب ونش  هبا وأم ولد بعد الثمانين و مان ةمول ه ونش ته ورحلته:

قه  ّية، والف فدرس عبيهم: العرب ها،  ها ودمن ورد إلي عة دن أهب العبوى عن جما

دّرس وي فني ويعظ، وحّج دن  ي  هد حّني برز وصّّّّّار  ها دن الفنون، واجن وغير

ماء غّز ،  مذ عن بعض عب كذا أ مذ عنهم، و ها وأ مائ فالنقي بعب قاهر   طريق ال

اء دّاة كالم يز له يف هذه اإلجاز  عاد العزيز بن عمر ابن فهد الهاشّّّّمي وعبم

. 

 أمذ المرتجم له عن عّد  عبماء بابده ومارجه دنهم: شيو:ه:

 والده: حسن بن عاد الرحمن، زين الدين الحباي الشافعي. - 1

 هّ . 925-845دحمد بن داود الاازلي، أبو عاد اهلل، شمم الدين ) - 2

 هّ . 922 -دحمد الشيراز ، دظفر الدين الرودي )...  عبي بن - 3

 هّ . 926 - 823) شيخ اإلس ى زكريا بن دحمد األنصار  -4

                                                           

بّخصة دن در الحاب:   1)  431/10، وشذرات الّذهب: 81/2، الاواكب الّسائر : 74/1د 

ائر ،   2) كب السّّّّّّ ّدا الاوا لك يف در الحاب، وأ كذ هد، و كذا يف دخطوط اإلجاز  بقبم الم يز ابن ف

 وشذرات الّذهب ففيها: إبراهيم بن حسن بن عاد الّرحمن، ولعّبه مط  كما بّينه دحّقق در الحاب.
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إبراهيم بن دحمّّد المقّّدسّّّّي  م القّّاهر ، أبو إسّّّّحّّا ، برهّّان الّّدين  -5

 هّ . 923-836المعروف بابن أبي شريف )

 هّ . 923-851)أحمد بن دحمد القسط  ، أبو العااس، شهاب الدين  -6

 هّ . 920 - 850عاد العزيز بن عمر، ابن فهد الهاشمي ) -7

 وغيرهم دن المشايخ رحمهم اهلل تعالي.

 نعض ةما قيل بنه:

نت دّمن أمذ عنه عّد  فنون  -  الّدين ابن الحنابي: )وك 
ّ
وهلل الحمد -قا  رضّّّّي

بة  بخّطه يف إلي أن أجاز لي جميع دا ي وز له وعنه رواينه إجاز    -والمّنة دفصّّّّّ

ّسواد شّوا  سنة  مان وأربعين وتسعمئة ّم لّما بري يف العبوى الّدينّية هري إليه ال    .

ّّنفت  األعظم، إذ كانت له اليد الايضّّاء فيها... ف جاب وأفني ولم ياخأ عبي دس

ا  باإلفناء، وال صّد وال رّد، وال تناو  الّدرهم الفرد، بأ كّف عن هذا األرب، وفاق 

ناء لمعظم ّية بحبب إف افع ئاسّّّّة الشّّّّّ يه ر هت إل ناء العرب، وانن  المفنين دن أب
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ا ب ادعها األعظم س  وتدري
سائر ددارسها   2)، وعصرونّينها 1) اّلني انفردت دن بين 

  يف آمر وقت...

عبي إفاد  الوافدين إليه بالعربية والقراءات  قا  ن م الّدين الغّز : ) م أكّب  -

ا وعبوده، والنفسّّير وغير ذلك، وكان ال يردّ والفقه وأصّّوله، والحديث  ن د أحد 

س وأفني، وكان ال ي مذ عبي الفنوى شّّّّيئا، واننهت باة، وإن كان ببيدا  ودرّ الطّ 

افعية بحبب، قا  ابن الحنابي: وكان قد عاث در  بحأ زايرجة إليه رئاسّّّّة الشّّّّّ 

دنها شيئا دا وعبق بالايمياء أيادا،  م تركها ولم تان تراه إال أسر  اني، فحّأ الّس 

 .األم  ، دناسما حالة الن  ، حبيما صاورا ... 

 قا   وفاته:
ّ
يوى ال معة يف شّّّّهر ردضّّّّان سّّّّنة أربع  تويف: )ابن الحنابي

وممسّّّّين وتسّّّّعمئة، ودفن وراء المقاى اإلبراهيمي مارم باب المقاى يف تنمة 

 لصالحين ، وقا  ابن العماد: )وتويف يوى ال معة يف رجب !.دقرب  ا

 

                                                           

لبه ر ، وقد  96 هو جادعها األدو ، اّلذ  بناه الوليد أو سّّبيمان بن عاد المبك، وابندأ إنشّّانه سّّنة  1)

نوات األمير  بسّّّاب الحرب يف سّّّوريا، فّرم اهلل الاربة عن عااده، واننقم لهم دن كّأ  تضّّّّرر يف السّّّّ

 .180/2ظالم، ينظر لبمزيد حو  ال ادع كناب: هنر الّذهب يف تاريخ حبب لاادأ بن حسن الغّز : 

ا ألبي الحسّن عبي بن أبي الثر"المدرسّة العصّرونية:   2) يا وزير بني درداس، فصّّيرها المبك كانت دار 

ّّاكن لبمرّتاين فيها دن  ّّة  وجعأ فيها دس رعي ددرس ّّّ العاد  نور الّدين زناي بعد اننقالها إليه بالوجه الش

، وانظر: الّدارس يف تاريخ المدارس 111/2دن كناب هنر الّذهب لبغّز :  "550الفقهاء وذلك سّّّّنة 

 .302/1لعاد القادر النّعيمي: 
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 فه سُ  النّسخ  الرعتر ة:

 العنوان: إجاز  ]وهو غير وارد يف المخطوط[

افعي، عّز الّدين  المؤّلف: عاد العزيز بن عمر بن دحّمد، ابن فهد الهاشّّّمي الشّّّّ

 هّ. 921-850أبو فارس وأبو الخير، 

 ، داان النّسخ: دّاة.915ذ  الح ة  4النّسخ: ال معة الناسخ: المؤّلف، تاريخ 

بن ا الحباي الشّّّّافعي، عاد الرحمن بن دحمد، برهان الدين إبراهيم بنالم از: 

 .هّ 954 -  880بعد ، العماد 

سّّّّم، المسّّّّاحة المانوبة:  12.8×  18، دقاس المخطوط: 3عدد األورا : 

ّّطر : 9.7×  11.9 ّّود وبعض كبماته ، الخط: نسّّخ لون الحرب:19، المس  أس

 باألحمر، الن بيد: كرتو  حديث.

ية  »الفاتحة:  ... الحمد هلل الّذ  دّيز العبماء يف الحا  والمآ ، ونصّّّّب لهم را

يخ الع ّدة ... برهان الّدين  ترتاءى كاله   ... وبعد: فقد سّّّمع دن لفظي الشّّّّ

 .«أبو إسحا  إبراهيم...

له جميع دا ي وز »الخاتمة:  قاله وكناه دحّمد أبو ...وأجزت  نه  لي وعنّي رواي

الخير وأبو فارس المدعو عاد العزيز بن عمر بن دحّمد ابن فهد الهاشمي المّاي 

 «الّشافعي مادى الحديث الّشريف...

 الحالة الماّدية: كادبة، وجّيد  عمودا.
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ه: )يف  د حظات: النّص دعقب، وعبيه إلحاقان يف دوضّّّعين، وب ّوله تقييد نصّّّّ

 اهلل ميٌر حافظ ا وهو أرحم الّراحمين.  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل تعالي ورسوله  وديعة

 orient. A 1857الماناة: داناة جوتا، رقم االسندعاء: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أول النسخ 
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 آ:  النّسخ .
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 النّص الرّح ص:

 بسم اهلل الّرحمن الّرحيم

 صّبي اهلل عبي سّيدنا دحّمد وآله وصحاه وسّبم تسبيما.

ية  ترتائي  ّلذ  دّيز العبماء يف الحا  والمآ ، ونصّّّّب لهم را الحمد هلل ا

كاله  ، ومفض دن ناوأهم يف الحا  واالسّّّّنقاا ، والصّّّّّ   والسّّّّّ ى عبي 

سّّّيدنا وناّينا دحّمد ماتم النّاّيين والمرسّّبين، اّلذ  شّّّرف اهلل به أّدنه عبي األدم 

هم باّتصّّا  حديثه آمر حين،  ورفع دنهم أهأ الحديث النّاوّ  الماضّّين، ومصّّّ

اق باليقين، ورضّّّّي اهلل عن آله وأصّّّّحابه والّنابعين لهم  فحازوا قصّّّّاات السّّّّّ

 بإحسان إلي يوى الّدين.

 وبعد:

الح القدو ،  يخ العّ دة، األوحد الفّهادة، الصّّّّ فقد سّّّمع دن لفظي الشّّّّ

يخ اإلداى العّ دة األو حد المدّرس برهان الّدين أبو إسّّّّحا  إبراهيم ابن الشّّّّّ

هير بابن العماد  أداى عماد الّدين عاد الّرحمن بن دحّمد العما د  الحباي الشّّّّّ

ا، اهلل النّفع بحياته ا وحضر  ، ووالي عبيه فضبه وجزيأ هااته، وكنب س دنه سفر 

ا، الحديث المسّّّبسّّّأ باألّولّية وروينه له عن عشّّّر  دن  وجمع له الخيرات زدر 

 المشايخ وهم:

 سّيدا :
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 . 1)لد  اإلداى الحافظ العمد  ن م الّدين دحّمد المدعو عمروا -1

ضأ دحّمد بن  -2  الّدين أبو الف
ّ
حبة تقي ووالده جّد  العّ دة الحافظ الرُّ

 . 2)أبي الخير دحّمد ابن فهد بن ن م الّدين دحّمد

الهاشّّّمّيان المّاّيان تغّمدهما اهلل تعالي برحمنه سّّّماعا عبيهما دنفردين 

 وقراء  عبي األّو  أيضا، وهو أّو  دسبسأ أرويه عنهما.غير دّر  

 والعّ دنان:

ر   -3 م  قاضي القضا  هباء الّدين أبو الاقاء دحّمد بن أحمد بن الّضياء الع 

 حضورا عبيه يف الّرابعة.  3)الحنفي المّاي

 اهلل شرف الّدين أبو الفنح دحّمد بن القاضي زين الّدين أبي بار  -4
ّ
وولي

ا.  4)ين العثما  المراغيابن الحس  حضورا عبيه يف الّثالثة   ّم سماع 

                                                           

وء  885-812ن م الّدين ابن فهد الهاشّّّّمي،  وي دعي عمر بن دحّمد،دحمد   1) ّّّّّّّ ترجمنه يف الضّّّّّ هّ

 .512/1، الادر الّطالع: 512/9: -دخنصر   -، شذرات الّذهب 126/6ال ّدع: 

وء  871 -787دحّمد بن ن م الّدين دحّمد، تقي الدين ابن فهد الهاشّّّّمي،   2) ّّّّّّّ، ترجمنه يف الضّّّّّ هّ

 .259/2لّطالع: ، الادر ا281/9ال دع: 

ّصاغا  األصأ المّاي الحنفي  3) قاضي دّاة هباء  ،دحّمد بن شهاب الّدين أبي العّااس أحمد العمر  ال

ياء،  وء الّ دع: 854 -789الّدين أبو الاقاء ، ويعرف ك بيه بابن الضّّّّّ ،  درر 84/7، ترجمنه يف الضّّّّّ

 .359/3العقود الفريد : 

افعي، دحّمد بن أبي بار بن الحسّّّين  4)  ،شّّّرف الّدين أبو الفنح المراغي القاهر  األصّّّأ المد  الشّّّّ

وء:  859 -775 ، العقود: 162/7هّّّّّّ، قا  المقريز  عنه: )دن أعيان فقهاء المدينة ، ترجمنه يف الضّّّ

وا باسم ناّينا دحّمد 385/3 مُّ ر   بينهم باأللقاب.ملسو هيلع هللا ىلص ، وذكر الّسخاو  له أربعة إمو  كبهم س  ّم ف     
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 والّشقيقان:

 . 1)القاضي كما  الّدين أبو الربكات دحّمد -5

ّّد بن حسّّّّن / بن الّزين  -6 د بن أحم ّّّ ّّا دحم ّّّدين عبي ابن ونور ال

 . 2)القسط  

د بن إبراهيم  -7 د بن دحمّّّ وابن مّّالهمّّا الامّّا  أبو الفضّّّّّائّّأ دحمّّّ

ا.  3)المرشد  ا عبيهم يف الّرابعة   ّم سماع   الماّيون حضور 

والقاضي كما  الّدين أبو الفضأ دحّمد بن ن م الّدين دحّمد بن أبي  -8

ا  4)بار األنصار  المرجا  ّم قراء   وسماع  ا عبيه يف الّرابعة    وهو  ،المّاي حضور 

 أّو  حديٍث حضرته عبيهم.

                                                           

وي عرف كسّّبفه بابن  ،كما  الّدين أبو الربكات ،دحّمد بن دحّمد القسّّط   األصّّأ المّاي المالاي  1)

 .4/9هّ، ناب بالقضاء يف الّشاى ودّاة، ترجمنه يف الّضوء الّ دع:  864 -801الّزين، 

 -عبي األصغر   2)
ّ
 866-798، نور الدين ، بن دحّمد بن أحمد القسط   -ألّن له أما أكرب يقا  له عبي

 .281/5هّ، ترجمنه يف الّضوء: 

ّم المّاي الحنفي  3) كما  الّدين أبو الفضّّّّائأ ، سّّّّاط كما  ، دحمد بن دحّمد بن إبراهيم المرشّّّّد    

هّّّّّ، أجاز له جّده الاما  والعراقي والهينمي وغيرهم، ترجمنه يف الّضوء:  861-796الّدين الّددير ، 

297/8. 

افعي دحّمد بن دحّمد بن أبي  4) رف بابن المرجا ، ، بار المّاي الشّّّ -796كما  الّدين أبو الفضّّأ ، ع 

ّّّّ، ناب بالقضاء ب د  وغيرها وصار ماتمة دسند  دّاة كما قا  الّسخاو ، ترجمنه يف الّضوء  876 هّ

 .67/9الّ دع: 

 ب/1
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يخ زين الّّدين عاّد ا -9 لّرحمن بن مبيّأ بن سّّّّ دّة بن أحمّد والشّّّّّ

 القابو 
ّ
ا عبيه بمّاة، وهو أّو  حديٍث سمعنه عبيه.  1)األذرعي  سماع 

يخ اإلداى دحي الّدين أبو نافع دحّمد بن عاد اهلل بن إبراهيم  -10 والشّّّّّ

هير بابن األزهر  قراء  عبيه بالقاهر  يف رحبني األولي إليها،   2)المصّّّّر  الشّّّّّ

 وهو أّو  حديٍث قرأته وسمعنه عبيه.

 قا  األربعة األّولون والّسابع:

ضا  زين الّدين أبو بار بن الحسين المراغي - ضي الق ، قا   3)أمربنا به قا

والد : وهو أّو  حديث دسّّبسّّأ حضّّرته عبيه إن شّّاء اهلل، وقا  والده: وهو 

سّّّبسّّّأ سّّّمعنه عبيه، وقا  اآلمرون: وهو أّو  حديث سّّّمعناه أّو  حديث د

 اد ابن الّضياء فقا  هو: واألمير.عبيه، ز

                                                           

ّشافعي  1) لفهم ، ين أبو ازين الدّ ، عاد الّرحمن بن مبيأ بن س دة األذرعي األصأ القابو  الّددشقي ال

يخ مبيأ،  ّّّ ا، ترجمنه 869-784ي عرف بابن الش ّّق دهر  ، ناب بالخطابة واإلدادة بال ادع األدو  بددش

 .76/4يف الّضوء: 

دحيي الدين أبو نافع ، ي عرف باألزهر  وابن الّريفي، ، دحّمد بن عاد اهلل بن إبراهيم القاهر  الّشافعي  2)

 .77/8هّ، ترجمنه يف الّضوء:  789-870

افعي  3) بو زين الّدين أ، أبو بار بن الحسّّّين بن عمر القرشّّّي األدو  العثما  المراغي المصّّّر  الشّّّّ

ا  898وقيأ   895-727دحمد ،  ّّّ، ولي قضاء الحرى المد  ومطابنه وإدادنه، وعمأ لبمدينة تاريخ  هّ

ص صر  بنبخيص دعالم دار اله ر ، وروائح الّزهر دخن سّماه: تحقيق النّ سيحسنا  سم يف  ر  ر الّزهر الاا

وء: 23/3أبي القاسّّّّم وغير ذلك، ترجمنه يف: إنااء الغمر:  ، ودخنصّّّّر  يف األع ى: 20/11، الضّّّّّ

63/2. 
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ّطاهر دحّمد بن دحّمد بن عاد الّبطيف ابن  - رف أبو ال به الشّّّّّ وأمربنا 

 ، وهو أّو  حديٍث سمعناه عبيه. 1)كالاوي

 وقا  الّسادس والّثادن هما وابن الّضياء أيضا والمرشدّ  أيضا:

 بن  -
ّ
أمربنا به المقرئ المحّدث شّّمم الّدين أبو عاد اهلل دحّمد بن عبي

ر الاار  اَّ ضرغاى بن س 
، قا  ابن الّضياء: وهو أّو  حديٍث سمعنه عبيه، وقا   2)

قالوا  ياء ف يه، زادوا سّّّّوى ابن الضّّّّّ ناه عب حديث حضّّّّر اآلمرون: وهو أّو  

ا:  والخادم وجّد  أيض 

                                                           

 ،اهرشرف الّدين أبو الطّ  ،دحّمد بن دحّمد بن عاد الّبطيف الناريني  م الساندر  القاهر  الّشافعي  1)

ه يف سنة دولده المّز  والّذهاي والربزالي وزينب هّّّّّ، أجاز ل 821-737ويعرف كسبفه بابن الاويك، 

ابنة الاما  ومبق آمرون، ومّرم له ابن ح ر العسق   دشيخة باإلجاز  وعوالي بالّسماي واإلجاز ، 

ماي النقطاعه يف دنزله وقا  ابن ح ر: )قرأت  ّاب إليه السّّّّ وأكثر النّاس عنه وتنافسّّّوا يف األمذ عنه وح 

يات باإلجاز  والسّّّماي، دن ذلك صّّّحيح دسّّّبم يف أربعة د الم سّّّوى د بم عبيه كثيرا  دن المرو

ااء الغمر:  نه يف إن جة ، ترجم ته در قاهر  بمو هأ دصّّّّر وال وء الّ دع: 187/3الخنم ، ونز  أ ، الضّّّّّ

111/9. 

لّدين شمم ا ،دحّمد بن عبي بن دحّمد بن عبي بن ضرغاى القرشي النيمي الاار  المصر  الحنفي  2)

ّّ، سمع عبي أصحاب ابن عاد الّدائم وغيرهم  801-719أ دّاة ويعرف بابن سّار، ينز ،أبو عاد اهلل  هّ

باإلسّّّّاندرية والحردين  نة الاما  وغيرهم، وسّّّّمع  نب اب لّذهاي وزي له المّز  والربزالي وا وأجاز 

 .43/3: ، ودرر العقود الفريد 19/9، والّضوء: 85/2واليمن، ترجمنه يف اإلنااء: 
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 بن أمربنا به اإلداى شّّّّهاب  -
ّ
الّدين أحمد أبو العّااس بن دحّمد بن عبي

 د
ّ
 ، وهو أّو  حديٍث سمعناه عبيه. 1)ثّات المقدسي

 وقا  الّناسع هو وأبو الفنح المراغي أيضا:

، وهو  2)أمربنا به الحافظ زين الّدين عاد الّرحيم بن الحسّّّّين العراقي - 

 أّو  حديث / سمعناه عبيه.

 زاد الّناسع فقا :

                                                           

ث ا ت،  1) ّّّّ، سمع  813 - 730إداى المس د األقصي،  ،شهاب الّدين أحمد بن دحمد بن عبي، ابن د  هّ

الاثير دن الميدودي والع ئي والعز ابن جماعة وغيرهم بايت المقدس ودّاة والقاهر  وغيرها ترجمنه 

 .383/1، درر العقود الفريد : 151/2يف: الّضوء ال دع: 

ّّّّّّ ، سّّّمع دن  806-725حافظ عصّّّره،  ،زين الّدين الّرحيم بن الحسّّّين العراقي الارد ،عاد   2) هّ

ّّاى والح از، وصّّنّف المصّّنّفات الاديعة، دن أشّّهرها ألفينه يف  الميدودي وأكثر عبيه، ورحأ إلي الش

ااء:  نه يف اإلن ها، ترجم عده دن ط ب الحديث عبي حفظها ودراسّّّّن نافم دن أتي ب حديث اّلني ت ال

ّّناد 171/4 ، الضّّوء ال دع:276/2 ، وقد أمرم الحافظ العراقي الحديث المسّّبسّّأ باألّولية باإلس

 اآلو يف كنابه األربعين العشارية.

 أ/2
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مان الهيثمي -  بن أبي بار بن سّّّّبي
ّ
لّدين عبي حافظ نور ا وشّّّّيخ    1)وال

ّّّ ن الابقيني ّّّرام الّدين أبو حفٍص عمر بن رس ّّّ ى س ، وهو أّو  حديث  2)اإلس

 .عنه دنهماسم

 وزاد المراغي فقا :

                                                           

افعي الحافظ  1) عرف وي ،نور الّدين أبو الحسّّّّن، عبي بن أبي بار بن سّّّّبيمان الهيثمي القاهر  الشّّّّّ

ماي حضّّرا  هّّّّّّّ، صّّحب الحافظ العراقي وهو صّّغير 807 -735بالهيثمي،  ّّّ ورافقه يف الّطبب والس

شيوما ولم يان العراقي  سماعا و سائر حّ اته ورحأ دعه جميع رح ته، وهو داثر  ا فحّج دعه  سفر  و

يعنمد يف شّّّّيء دن أدوره إال عبيه، وزّوجه ابننه مدي ة ورز  دنها عّد  أوالد وتخّرم به يف الحديث، 

 ،ها: د مع الّزوائد ودناع الفوائدديث والّنخريج دنسّّّّمع عبي الميدودي وغيره، وله كنب عّد  يف الح

وء ال دع: 309/2ترجمنه يف: إنااء الغمر:  -، واألع ى 105/9، شّّّّذرات الّذهب: 200/5، الضّّّّّ

 .266/4: -دخنصر 

 805-724نزيأ القاهر ،  ،شيخ اإلس ى سرام الّدين أبو حفص، عمر بن رس ن بن نصير الابقيني  2)

هّّّّّّّ، حفظ القرآن وصّّّّبي به وهو ابن سّّّاع، وأمذه والده لبقاهر  وهو ابن ا ني عشّّّر  سّّّنة فعرض 

ّم قضاء  دحفوظاته عبي بعض عبمائها فاناهروا بحفظه وفهمه، سمع دن الميدودي وغيره، ولي اإلفناء   

اى، قا  عنه ابن كثير: )أذكرتنا سّّمت ابن تيمية ونحوه قو ية   ابن شّّيخ ال اأ دا رأيت بعد ابن تيمالشّّّ

-، واألع ى 80/9، شّّّّذرات الّذهب: 86/6، الضّّّّوء: 245/2أحفظ دنك ، ترجمنه يف: اإلنااء: 

 .46/5: -دخنصر 
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صدر الّدين دحّمد بن إبراهيم المناو  - ضيا القضا   ، ود د الّدين  1)وقا

، والمسّّند شّّمم الّدين دحّمد  2)دحّمد الانا  الحنفيإسّّماعيأ بن إبراهيم بن 

ّاار الحباي مد بن أبي الم د ابن الح يٍث   3)بن يوسّّّّف بن أح حد ، وهو أّو  

 سمعناه دنهم.

 قالوا عشرهتم:

أمربنا به الخطيب صّّّّدر الّدين أبو الفنح دحّمد بن دحّمد بن إبراهيم  -

 ، وهو أّو  حديٍث سمعناه دنه. 4)الميدودي

                                                           

افعي  1)  803-742، صّّدر الّدين أبو المعالي، دحّمد بن إبراهيم بن إسّّحا  المناو   م القاهر  الشّّّ

ّّّّّّ، سّّّمع دن الميدودي وغيره، جمع   العراقي دشّّّيخة، دّرس وأفني وولي القضّّّاء بالديار هّ
ّ
له الولي

سيرا غريقا يف  المصرية، له: كشف المناهي والّنناقيح يف تخريج أحاديث المصابيح، وغير ذلك، ت وّفي أ

وء:  ادية لقنا  تيمور لنك، ترجمنه يف الضّّّّّ هنر الفرات بعد أن سّّّّافر دع الّناصّّّّر فرم إلي الا د الشّّّّّ

 .299/5: -دخنصر -، واألع ى 55/9الّذهب: ، شذرات 249/6

ن أبو د د الّدي، إسّّماعيأ بن إبراهيم بن دحّمد الانا  الابايسّّي األصّّأ القاهر  الحنفي القاضّّي  2)

ّّّ، سمع الميدودي وغيره، وتخّرم بمغبطا ، وله دصنفات، ترجمنه يف  802 - 729أو  728، الفداء هّ

 .301/1: -دخنصر -،  األع ى 30/9الّذهب:  ، شذرات286/2، الّضوء: 117/2اإلنااء: 

ّّّّّّ، سّّّمع دن ابن عاد الهاد   800، ت: شّّّمم الّدين ،دحّمد بن يوسّّّف بن أبي الم د الحّاار  3) هّ

 .32/2والميدودي وأجاز له جماعة دن المصريين والّشاديين، ترجمنه يف اإلنااء: 

ّّّّ، سمع دن  754 - 664، ن أبو الفنحصدر الّدي، دحّمد بن دحّمد بن إبراهيم الميدودي المصر   4) هّ

به،  طا  عمره واننفع  قاهر  كثيرا، و قدس وال بال ما وحّدث  اد الّبطيف وغيره يب ع ابن عّ   والنّ 

سااي ص:  شيوخ لب شيخة، وكان حسن الخبق دنوددا حسن الخط، ترجمنه يف دع م ال ّرجت له د وم 

 .419/5، الدرر الاادنة: 438
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 قا :

-  
ّ
ّّد المنعم بن عبي ّّد الّبطيف بن عا ّّب أبو الفرم عا ّّه النّ ي ّّا ب حّّّد ن

 . ح)، وهو أّو  حديٍث سمعناه عبيه  1)الحّرا 

 وكنب لنا عاليا:

قاضي المسبمين عّز الّدين عاد الّرحيم بن المؤّرخ ناصر الّدين  العّ دة -

رات المصر  الحنفي وهو أّو  حديث  ، 2)دحّمد بن عّز الّدين عاد الّرحيم ابن الف 

 أرويه عنه، قا :

                                                           

يقأ النمير  الحّرا  الحنا ،ن يب الّدين أبو الفرم المنعم بن عبي،عاد الّبطيف بن عاد   1) بي ابن الصّّّّّ

سند الّديار المصرّية،  ّسّفار، د سمعه أبوه باغداد دن عاد المنعم بن كبيب،  672-587الّناجر، ال هّّّّّ، أ

وابن المعطوش، وابن ال وز  وغيرهم، قا  الّذهاي: )وروى الاثير باغداد وددشّّّّق ودصّّّّر  واننهي 

اد، وألحق األحفاد باألجداد  وكان  أ إليه دن الا د، وازدحم عبيه الطباة والنُّق  ح  ّو اإلسّّّّناد، ور  ب  إليه ع 

 
ّ
لي مَّ انقطع إ ل ي رواية الحديث، وو  ْردة وافر  عند الّدولة،    ن اجر. وله وجاهٌة وح  ي هز الا ّز ويناّسب بالم 

دسّّّّنهأ صّّّّفر ، ترجمنه يف تاريخ اإلسّّّّ ى لبذهاي:  دشّّّّيخة دار الحديث الاادبّية إ ل ي أن دات ف ي

 .586/7، شذرات الّذهب: 243/15

عز الّدين أبو دحمد، ابن الفرات المصّّّّر  القاهر  الحنفي،  ،عاد الّرحيم بن دحّمد بن عاد الّرحيم  2)

 ، نابأمذ عن العراقي والابقيني والعز ابن جماعة، وأجاز له مبق انفرد بالّرواية عنهمهّّّّ،  759-851

وء:  يف القضّّّّاء، وصّّّّنّف دصّّّّنّفات دنها: تذكر  األناى يف النّهي عن القياى، وغيرها، ترجمنه يف الضّّّّّ

 .348/3: -دخنصر -، األع ى 393/9، شذرات الّذهب: 186/4
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أنا نا به المسّّّندان أبو عاد اهلل دحّمد بن إبراهيم بن دحّمد األنصّّّار   -

،  2)، وأّى دحّمد سّّّت العرب ابنة دحّمد بن عبي ابن الاخار  المقدسّّّي 1)الايا 

 وهو أّو  حديٍث روينه عنهما، قاال:

لّدين أبو الحسّّّّن عب - يا فخر ا لّدن به رحبة ا ي بن أحمد بن عاد أمربنا 

، وهو أّو  حديٍث حضّّّّراه عبيه أو حضّّّّره  3)الواحد ابن الاخار  المقدسّّّّي

 أوالهما وروته عنه  انينهما، قا  هو والنّ يب الحّرا :

                                                           

خر ، دحّمد بن إبراهيم بن دحّمد الايا  األنصّّّار  المقدسّّّي  1) -686، أبو عاد اهلل، ي عرف بابن الصّّّّ

ساكر  هّّّّّّ، أحضر 766 ضأ ابن ع صغيرا لزينب بنت دّاي والفخر ابن الم اور ، وسمع عبي أبي الف

وغيره، مّرم له ابن رافع دشّّّيخة وذّيأ عبيها الحافظ العراقي ومّرم له فهرسّّّت درويات، ترجمنه يف 

 .93/1، ذيأ الّنقييد يف روا  الّسنن والمسانيد: 20/5الدرر الاادنة: 

ّّّّّّّ 767، حفيد  الفخر ابن الاخار ، ت: ، أى دحّمدي بن أحمدسّّّّت العرب بنت دحّمد بن عب  2) ، هّ

يء الاثير، حّد ت وطا  عمرها، ترجمنها يف الدرر  أحضّّّّرت عبي جدها فاان عندها دن حديثه الشّّّّّ

 .77/3: -دخنصر -، واألع ى 374/2، ذيأ النقييد: 259/2الاادنة: 

ّّ، أجاز له  690-595، الحنابي ابن الاخار عبي بن أحمد بن عاد الواحد، فخر الّدين أبو الحسن   3) هّ

ا، وسّّّمع الاثير دن عمر بن طربزد وغيره وتفّقه بالموّفق ابن قدادة، وصّّّار  ابن ال وز  وغيره صّّّغير 

 ملسو هيلع هللا ىلصينشّّرح صّّدر  إذا أدمبت ابن الاخار  بيني وبين الناي دحّدث اإلسّّ ى وراوينه، قا  ابن تيمّية: )

، شّّّذرات الّذهب: 241/4، ذيأ طاقات الحنابة: 665/15ى:  ، ترجمنه يف تاريخ اإلسّّّ ف ي حديث

 .257/4: -دخنصر -، األع ى 723/7
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أمربنا به الحافظ أبو الفرم عاد الّرحمن بن دحّمد بن عبي بن ال وز   -

وقا  اآلمر: إذن ا وهو أّو  ، قا  النّ يب: وهو أّو  حديٍث سّمعنه دنه،  1)الاار 

 حديٍث روينه عنه، قا :

، وهو  2)حّد نا به أبو سّّّعيد إسّّّماعيأ بن أحمد بن عاد المبك المؤّذن -

 أّو  حديٍث سمعنه دنه، قا :

به أبي أبو صّّّّالح أحمد - اد المبك المؤّذن حّد ني  ، وهو أّو   3)بن ع

 حديٍث سمعنه دنه، قا :

                                                           

د، الاار ، جمّّا  الّّّدين أبو الفرم ابن ال وز    1) أو  508، الواعظ عاّّد الّرحمن بن عبي بن دحمّّّ

510-597 ّّ ، 1100/12، صاحب الّنصانيف المشهور  يف شّني العبوى، ترجمنه يف تاريخ اإلس ى: هّ

 .316/3، األع ى: 537/6، شذرات الّذهب: 365/21سير أع ى النا ء: 

افعي ابن المؤّذن أبو سّّّعد إسّّّماعيأ بن أحمد بن عاد المبك، النيسّّّابور  الاردا ،  2) أو  451، الشّّّّ

هّّّّّّّّ، سمع أباه، وطائفة ، روى عنه الحافظ دحّمد بن طاهر، وابن عساكر، وابن ال وز   532 - 451

قا  ابن السّّّّمعا : ) هة عند وآمرون،  له عّز ووجا قه، وكان  ْبم، بري يف الف كان ذا رأ ، وعقأ، وع 

تاريخ اإلسّّّّ ى: المبوك افعية 626/19، سّّّّير أع ى النا ء: 564/11 ، ترجمنه يف  ّّّّّ ، طاقات الش

 .163/6، شذرات الّذهب: 44/7الاربى: 

ّّّّّ، سّّمع أبا نعيم عاد  470-388 النيسّّابور ، أحمد بن عاد المبك بن عبي، أبو صّّالح المؤّذن  3) هّ

بمي وغيرهم، قا   المبك األسّّفراييني، وأبا عاد اهلل الحاكم، وأبا طاهر الزياد ، وأبا عاد الّرحمن السّّّ

حادي: مّرم أبو صّّالح ألف حديث عن ألف شّّيخ له، روى عنه ابنه إسّّماعيأ وعاد الاريم  زاهر الشّّّ

، سير أع ى النا ء: 286/10، تاريخ اإلس ى: 442/5يخ بغداد: الاسطادي، وآمرون، ترجمنه يف تار

 .163/1، األع ى: 419/18
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طاهر دحّمد بن دحّمد بن  -  به اإلداى / أبو  نا   حْ د  حّد 
ياد  شم  ،  1)الز

 وهو أّو  حديٍث سمعنه دنه، قا :

، وهو أّو   2)حّد نا به أبو حادد أحمد بن دحّمد بن يحيي بن ب   الازاز -

 حديٍث سمعناه دنه، قا :

حديٍث ، وهو أّو   3)حّد نا به عاد الّرحمن بن بشّّّّر بن الحام العاد  -

 سمعنه دنه، قا :

سّّّّفيان بن عيينة، وهو أّو  حديٍث سّّّّمعنه دن سّّّّفيان، عن  هحّد نا ب -

قابوس دولي عاد اهلل بن عمرو بن العاص عن عاد اهلل  نار، عن أبي  عمرو بن دي

                                                           

ْحم ش بن عبي، أبو طاهر الزياد ،   1) هّ، سمع دن أبي حادد بن ب    410-317دحّمد بن دحّمد بن د 

ّفار، روى عنه أبو عاد اهلل الحاكم، والحافظ أبو بار الايهقي،  وأبي العّااس األصّّّّم وأبي عاد اهلل الصّّّّّ

وأبو صّّالح المؤّذن، وكان إداى أصّّحاب الحديث بنيسّّابور، وفقيههم، ودفنيهم ب  ددافعة، ترجمنه يف 

ّية 157/9تاريخ اإلسّّّّ ى:  افع قات الشّّّّّ حاف المرتقي 21/7، األع ى: 198/5الاربى: ، طا ، إت

يخ الاّحا ة المفيد دحمود النّحا   وفيه دزيد  492ص:  -حفظه اهلل-برتاجم شّّّيوخ الايهقي ألمينا الشّّّّ

 دراجع لرتجمنه.

اب، ت:   2) ّّّّّ 330أحمد بن دحّمد بن يحيي بن ب  ، أبو حادد النيسّّابور ، ويعرف بالخشّّّ ، سّّمع هّ

حمن بن بشّّّر وجماعة، وروى عنه أبو عبي الحافظ، وابن دنده، وغيرهم، ترجمنه يف الّذهبي، وعاد الرّ 

 .84/2، الثقات دمن لم يقع يف الانب الّسنة: 587/7تاريخ اإلس ى: 

ّّ، روى عن  260-180، دولده بعد عاد الّرحمن بن بشر بن الحام، أبو دحمد العاد  النيسابور   3) هّ

ال ّراح، وعاد الّرزا  بن هّماى وغيرهم، حّدث عنه الاخار  ودسّّّبم وأبو سّّّفيان بن عيينة، ووكيع بن 

، سّّّّير أع ى 545/16، هتذيب الاما : 557/11داود وابن داجه وغيرهم، ترجمنه يف تاريخ بغداد: 

 .340/12النّا ء: 

 ب/2
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ب ّن رسّّّّو  اهلل ا عاص  الّ احرون ز حرهم الّ حر ، »قا : ملسو هيلع هللا ىلص بن عمرو بن ال

 . 1)«الّسراءارحروا ةم  يف األرض ز حركم ةم  يف 

 : 2)وأنشدته بينين دن نظمي يف دعني ذلك، وليم لي غيرهما

يخ برهان الّدين المذكور   الشّّّّ
ّ
ّم قرأ عبي ٍأ دن أوائأ ك   -أبقاه اهلل تعالي-  

نن األربعة: ألبي داود،  ّنة: صّّّحيح الاخار ، ودسّّّبم، والسّّّّ دن: الانب السّّّّ

نن الاربى  ها، ودن أّو  السّّّّّ جه، ودن أوامر دا دذ ، والنّسّّّّّائي، وابن  والّنر

نّوو ، والموّط  رواية يحيي بن لبايهقي، ورياض الّصالحين، واألذكار ك هما لب

نن سّّّّسّّّّند يحيي، وألفّية الحديث لبعراقي، ب سّّّّانيد  المخنصّّّّر ، ولم يقرأ 

                                                           

جه أبو داود:   1) حديث   1924برقم: ) 323/4 ، والرتدذ : 4941برقم: ) 15/1أمر هذا  قا :  و

 ، 7274برقم: ) 175/4، والحاكم يف المسّّندرك:  6494برقم: ) 33/11، وأحمد: حسّّن صّّحيح

كبهم دن طريق سّّفيان عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس دولي عاد اهلل بن عمرو عن عاد اهلل بن عمرو 

حيحة:  به، أورده األلاا   ن غير رجا  الشّّيخيورجاله  قات   وقا : )925برقم: ) 594/2يف الصّّّ

دى . يعني عند المنابعة. وقد توبع كما تق"دقاو "وقا  الحافظ:  ."ال يعرف"أبي قابوس، فقا  الذهاي: 

عن جرير  ناصّّر الدين دع الشّّواهد الني أشّّار إليها. ودنها حديث أبي إسّّحا  عن أبي ظايان عن ابن

ما دن ال يرحم دن"درفوعا ببفظ:  المع م  "رجه الطربا  يف أم ."ءيف األرض ال يرحمه دن يف السّّّّ

  ."الااير

ائر :   2) ث ر، فقد وقفت 240/1انظر: الاواكب السّّّّ ، ويادو أّن النّاظمين لحديث المسّّّبسّّّأ باألّولّية ك 

ماي كذلك بينان لبقاضّّي زكريا األنصّّار ،  ماي يف ذلك، ويف  ات الشّّّ عبي بينين لزين الّدين عمر الشّّّ

ٌة لطيفٌة لعّبها أن ت فرد بمقا .وي حنمأ وجود المزيد، وهي د    ْبح 

ّّأ  الّراحمون لمن يف األرض يرحمهم ّّّيد الّرس ماء كذا عن س ّّّ  دن يف الس

ّّك مبق    ّّارحم بقبا   ف
 
 وارعهم   اهلل

 

أ   ّّ ّّا  الّرضّّّّّا والعفو عن زل ّّه تن  ب

 

 دن الاسيط
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فيانب   1)مايّش ر عند الّشيخ زين الّدين عمر الك  دا ذ   أسانيد   الايهقي، وأظّن غالب  

 دن عنده.

ا بقراء  ولد  دحّب الّدين جار اهلل وّفقه اهلل تعالي ال زء   2)وسّّّّمع أيضّّّّ 

 . 3)المشهور بالرباغيث

                                                           

، أبو حفص، زين الدين  1)
ّ
ّّّّّ، أمذ عن  936-880، عمر بن أحمد بن عبي الشّّماي الحباي الشّّافعي هّ

ال    الّسيوطي، والقاضي زكريا األنصار ، وابن أبي شريف، وعاد العزيز ابن فهد وغيرهم، له عّد  

فات، ترجمنه يف در الحاب:  ، و انه 41/5، األع ى: 306/10ت الّذهب: ، شّّّّذرا1012/1دصّّّّنّ

 ، وعند  دنه نسخة دصّور .7007يوجد دنه الم بد األّو  بخّطه دحفوظا بالماناة اإلساندرية برقم: 

-891جار اهلل دحمد بن عاد العزيز بن عمر بن دحمد، ابن فهد الهاشمي، أبو الفضأ، دحّب الّدين،   2)

الّطرب ، وأجاز له جماعة كعاد الغني الاساطي وغيره، ترجمنه هّّّّ، سمع دن الّسخاو  والمحّب  954

وء الّ دع:  هب: 52/3يف: الضّّّّّ لّذ ائر : 432/10، شّّّّذرات ا كب السّّّّّ ، األع ى: 131/2، الاوا

209/6. 

و بار أب ، دا رواهوهي فوائد عايد اهلل بن هارون القّطان، واشن ه ر ب زء الرباغيث، ولعّأ الّساب يف ذلك  3)

األصمعي، قا : دمأ بعض العرب الحضر يف الشناء دن طريقه عن  -141ص: -يف دشيخنه  المراغي

اغيث، ت كبنا، يقا  لها: الرب اف ضّّافه قوى وجبسّّوا ينحد ون، فقا : دالام ال تنادونل قالوا نخشّّي دواب  

وث ف عأ الربغها األفاعي لما جاز أن تخافوا، ف طفئوا المصّّّّابيح ونادوا، قا : قا : يا قوى واهلل لو أنّ 

 حر أنش  يقو  لها:ينهده، فبما كان وقت الّس 

  ّّ ّّوث صّّّّّّ  ر  ب ّّرغ ّّن ب ّّي ّّن ّّي ّّع ّّال ّّ  ح ب  فب

 

 يّّّنّّّاى بّّّيّّّن الّّّمّّّرفّّّقّّّيّّّن يّّّخّّّنّّّبّّّف 

 أدّّّّا تّّّّرى كّّّّمّّّّا تّّّّنّّّّاى يّّّّغّّّّرتف 

 

   ّّّ ّّّْ ي ّّّ  ن ّّّّ د  ق ّّّن ّّّمّ   ال ّّّد    ّّّنصّّّّّّرف ق  ي

  ّّّ ّّث ّّد ال ّّه ّّف ّّال ّّر  ك ّّق ّّع ّّر ال ّّق ّّع ّّفوي  ق

 

 يّّّا بّّّردهّّّا عّّّبّّّي الّّّفّّّؤاد لّّّو يّّّقّّّف 
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نة عشّّّّر   ممم صّّّّّح ذلك و ات يف يوى ال معة رابع ذ  الحّ ة سّّّّ

 دن المس د الحراى، وأجزت له جميع دا ي وز لي  / دار النّدو  دبزياوتسعمئة 

مدعو عاد العزيز بن  فارس ال اه: دحّمد أبو الخير وأبو  له وكن قا نه،  وعنّي رواي

عمر بن دحّمد بن فهد الهاشمي المّاي الّشافعي مادى الحديث الّشريف بالحرى 

 المطّهر المنيف لطف اهلل به.

ا،  ّّبيم  ّّّبم تس ّّّيدنا دحّمد وآله وصّّحاه وس والحمد هلل وصّّّبي اهلل عبي س

 ينسا  دن دعائه يف مبواته وجبواته بخاتمة الخير وقضاء وأس   دن فضبه أن ال

الّدين وكفاية دهّمات الّدنيا واألمرى وكذا ألوالد  والحمد هلل وصّبي اهلل عبي 

 سّيدنا دحّمد وآله وصحاه وسّبم وحسانا اهلل ونعم الوكيأ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 أ/3

 أ/3
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 :فه ست ةم اجع الّتح يص

 الايهقي، دحمود بن عاد الفناح النحا ، تقديم:إتحاف المرتقي برتاجم شيوخ  -

 .ى 2008هّ /  1429 ،1دصطفي العدو ، دار الميمان لبنشر والنوزيع، ط: 

األع ى، مير الدين بن دحمود الزركبي الددشّّّّقي، دار العبم لبم يين، ط:  -

 .ى 2002هّ/ 1423، 15

العسّّّّق  ، ت: د. حسّّّّن إنااء الغمر ب بناء العمر، أحمد بن عبي ابن ح ر  -

ل نة إحياء الرتاث اإلس دي،  -حاشي، ط: الم بم األعبي لبشئون اإلس دية 

 .ى1969هّ/ 1389دصر، ط: 

ادر الطالع بمحاسّّّن دن بعد القرن السّّّابع، دحمد بن عبي الشّّّوكا ، دار ال -

 .بيروت -المعرفة 

يات المشّّّّاهير واألع ى، دحمد بن أحمد ب - ماز تاريخ اإلسّّّّ ى ووف اْي ق  ن 

ّّدكنور بشّّّّّار عّواد دعروف، دار الغرب اإلسّّّّ دي،  ّّذهاي، ت: ال  1424ال

 .ى2003هّ/

تاريخ ددينة الّس ى، أحمد بن عبي بن  ابت، الخطيب الاغداد ، ت: الدكنور  -

 .ى2015هّ/1436، 4بيروت، ط: -بشار عواد دعروف، دار الغرب اإلس دي 
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بن عاد الرحمن أبو الح ام المّز ، هتذيب الاما  يف أسماء الرجا ، يوسف  -

هّّّّّّّ / 1400، 1بيروت، ط:  -ت: د. بشّّار عواد دعروف، دؤسّّسّّة الرسّّالة 

 .ى1980

ا ال مالي الحنفي، ت: ال - ْوب غ  ْطب  ثقات دمن لم يقع يف الانب السّّنة، قاسّّم بن ق 

ّّّّات  لدراس ّّّّالم آ  نعمان، دركز النعمان لباحوث وا ّّّّاد  بن دحمد بن س ش

 .ى 2011هّ /  1432الرتاث والرتجمة صنعاء، اليمن، اإلس دية وتحقيق 

ل - لددشّّّّقي، ت: ا قادر بن دحمد النعيمي ا تاريخ المدارس، عاد ال دارس يف 

 .ى1990هّ / 1410، 1إبراهيم شمم الدين، دار الانب العبمية، ط:

در الحاب يف تاريخ أعيان حبب، دحمد بن إبراهيم، رضّّي الّدين ابن الحنابي  -

ار ، دنشّّّّورات وزار  الحباي، ت: د حمود حمّّد الفّّامور ، يحيي زكريّّا عاّّّ

 .ى 1972هّ/  1392الّثقافة الّسورّية، ددشق،

درر العقود الفريد  يف تراجم األعيان المفيد ، أحمد بن عبي المقريز ، ت:  -

ّّان، ط:   1423، 1د. دحمود ال بيبي، دار الغرب اإلسّّّّ دي، بيروت لان

 .ى2002هّ/

ل - نة يفا ااد نة، أحمد بن عبي ابن ح ر العسّّّّق  ،  درر ال ثاد ئة ال أعيان الم

 يدر اباد/ح -لمعارف العثمانية دراقاة / دحمد عاد المعيد ضان، د بم دائر  ا

 .ى1972هّ/ 1392، 2الهند، ط: 
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ذيأ النقييد يف روا  السّّنن واألسّّانيد، دحمد بن أحمد، تقي الدين الفاسّّي، ال -

ّّب  ّّا  يوسّّّّف الحوت، دار الان ّّان، ط: ت: كم لان ّّة، بيروت،  ، 1العبمي

 .ى1990هّ/1410

ذيأ طاقات الحناببة، عاد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنابي، ت: د. عاد  -

هّّّّّّ /  1425، 1الرياض، ط:  -الرحمن بن سّّبيمان العثيمين، داناة العاياان 

 .ى 2005

سّبسّبة األحاديث الصّحيحة وشّيء دن فقهها وفوائدها، دحمد ناصّر الدين  -

ّّّّ /  1415، 1نوح األلاا ، داناة المعارف لبنشر والنوزيع، الرياض، ط: بن  هّ

 .ى 1995

س سنا ، ت: دحمد دحيي  - سبيمان بن األشعث، أبو داود ال سنن أبي داود، 

 .بيروت -الدين عاد الحميد، الماناة العصرية، صيدا 

: )مسنن الرتدذ ، دحمد بن عيسي الرتدذ ، أبو عيسي، أحمد دحمد شاكر  -

ّّاقي )م: 2، 1 ّّد الا   وإبراهيم عطو  عوض المّّدرس يف 3  ودحمّّد فؤاد عا

 ، شركة داناة ودطاعة دصطفي الاابي الحباي، دصر، 5، 4األزهر الشريف )م: 

 .ى 1975هّ /  1395، 2ط: 
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عة دن  - لذهاي، ت: د مو ماز ا اْي ق  سّّّّير أع ى النا ء، دحمد بن أحمد بن 

هّ  1405، 3رنانوط، دؤسسة الرسالة، ط: المحققين بإشراف الشيخ شعيب األ

 .ى 1985/ 

ار   - شّّّذرات الذهب يف أماار دن ذهب، عاد الحي بن أحمد، ابن العماد الع 

نانوط، دار ابن  قادر األر اد ال نانوط، ع الحنابي، أبو الف ح، ت: دحمود األر

 .ى1986هّ/ 1406، 1بيروت، ط:  -كثير، ددشق 

شمم ضوء ال دع ألهأ القرن الال - سخاو ،  سع، دحمد بن عاد الرحمن ال نا

 .بيروت، لانان -الدين أبو الخير، دنشورات دار داناة الحيا  

طاقات الشّّّافعية الاربى، عاد الوهاب بن تقي الدين السّّّااي، ت: . دحمود  -

شر والنوزيع، ط:  دحمد الطناحي د. عاد الفناح دحمد الحبو، ه ر لبطااعة والن

 .ى1992هّ/1413، 2

اواكب السّّائر  ب عيان المئة العاشّّر ، دحمد بن دحمد الغز ، ن م الدين، ال -

بيروت  ّّة،  لعبمي ّّب ا لان لمنصّّّّور، دار ا ّّأ ا ّّان، ط:  -ت: مبي ان  1418ل

 .ى1997هّ/

ّّد اهلل ال - ّّد بن عا ّّد اهلل الحّّاكم دحم ّّدرك عبي الصّّّّحيحين، أبو عا مسّّّّن

سابور ، ت: دصطفي عاد القادر عطا، دار الانب العبمية  ، 1: يروت، طب -الني

 .ى1990هّ/ 1411
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دسند اإلداى أحمد بن حناأ، أحمد بن دحمد بن حناأ، ت: شعيب األرنؤوط  -

عاد  درشّّّّد، وآمرون، ت: د.عاد اهلل بن عاد المحسّّّّن الرتكي، دؤسّّّّسّّّّة  -

 .ى 2001هّ /  1421، 1الرسالة، ط: 

 دشّّّّيخة أبي بار المراغي، أبو بار بن الحسّّّّين بن عمر، المراغي، تخريج: -

جما  الدين أبي الربكات دحمد بن دوسي المراكشي الماي، ت: دحمد صالح 

 .ى 2001هّ /  1422، 1بن عاد العزيز المراد، جادعة أى القرى، ط: 

دع م الشيوخ، عاد الوهاب بن تقي الدين السااي، مريج: شمم الدين أبي  -

ف يوسّّّ رائد -عاد اهلل ابن سّّّعد الصّّّالحي الحنابي، ت: الدكنور بشّّّار عواد 

 1425، 1دصّّطفي إسّّماعيأ األعظمي، دار الغرب اإلسّّ دي، ط:  -العنااي 

 .ى2004هّ/

ّّّهير بالغز ،  - ّّّين الاالي الحباي، الش هنر الذهب يف تاريخ حبب، كادأ بن حس

 .ى 1998هّ/ 1419، 2دار القبم، حبب، ط: 

 

 


